
| Compacte en betrouwbare standkachels

| Comfortabele warmte in uw auto

| Minder brandstofverbruik

| Korte opwarmtijden

| Duidelijk zicht op de weg

| Weinig geluidsproductie

| Buitenlucht ventilatie of recirculatie

| Betrouwbare technologie

| Geen speciale brandstoftank nodig

| Verminderde motorslijtage

| Lucht- of waterverwarming

| Modellen beschikbaar voor; 
   Personenauto, bestelwagen, boot, camper &  
 caravan, vrachtwagen, bussen, bouw- en  
 landbouwmachines en speciale voertuigen



Rietveld is officieel dealer & servicepartner van:

 

Rietveld is officieel dealer & servicepartner van:

| Professionele installatie door Rietveld
Met meer dan 25 jaar ervaring met het installeren van 
klimaatbeheersingssystemen, heeft u aan Rietveld een 
partner die actief met u meedenkt. Wij zoeken altijd naar 
de oplossing die het meest aansluit bij uw wensen en 
overleggen graag.

| Waterverwarming op brandstof
Waterverwarmers warmen het koelwatercircuit 
van het voertuig op – zelfs als het stilstaat. De 
Thermo Top Evo-parkeerverwarming is verkrijg-
baar in drie prestatieklassen: 4, 5 en 5+. U kunt 
dus exact de juiste oplossing voor uw auto vin-
den. De Thermo Top Evo 5+ is de meest krachtige 
verwarming in zijn soort en verwarmt ook grote 
interieurs snel en efficiënt.

| Elektrische parkeerverwarming
U kunt erop rekenen dat onze elektrische eTher-
mo Top Eco het interieur en de motor van uw auto 
verwarmt en het verwarmingscomfort biedt dat 
u van Webasto gewend bent. Deze oplossing is 
geschikt voor alle auto's, dus zowel voor elek-
trische als hybride voertuigen of personenauto's 
die werken op brandstof.

| Altijd een oplossing op maat voor uw voer- of vaartuig 

Of u nu een kleine, middelgrote of luxe auto of bestelwagen rijdt, Webasto biedt voor elk type de ideale parkeerver-
warming. Zo profiteert u altijd van een ongekend comfort én van meer veiligheid. Of uw auto nu een benzine, diesel 
of hybride is, Webasto biedt de perfecte parkeerverwarming voor elk type voertuig en iedere persoonlijke behoefte. 

| Bedienbaar via de App ThermoConnect 
Iedereen houdt van een warme auto. Dankzij onze nieuwe app voor smart-
phone, tablet en PC kunt u uw parkeerverwarming nog slimmer en flexi-
beler bedienen dan ooit tevoren. De nieuwe ThermoConnect maakt van uw 
smartphone en mobiele apparaten een slimme afstandsbediening, met een 
scala aan praktische comfort en monitoringsfuncties.

| Verminder uw brandstofverbruik en motorslijtage 
 
Comfortabele warmte in uw auto, duidelijk zicht op de weg – en dat allemaal voordat u aan uw reis begint. Laat 
ijskrabben tot het verleden behoren en gebruik deze tijd voor de belangrijkere zaken in het leven. Hoe groot of klein 
uw auto ook is, Webasto heeft altijd een passend model. Van zuinig tot krachtig. Standkachels van Webasto staan 
voor technologische superioriteit en uitstekende kwaliteit.

De Webasto parkeerverwarming brengt uw motor op bedrijfstemperatuur, nog voordat u bent ingestapt. Hierdoor 
blijft de koude start achterwege en wordt motorslijtage sterk verminderd, omdat deze al op bedrijfstemperatuur is 
als u de motor start. Een warme motor verbruikt ook minder brandstof en genereert minder uitstoot.
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